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Resum

Durant els mesos de novembre i desembre
de 2008 es va realitzar la intervenció ar-
queològica a l’església barroca de Sant Cli-
ment de Talltorta que ha posat de manifest
l’existència d’un altre temple d’època romà-
nica en el seu subsòl i set fases d’actuació
dins de l’espai estudiat.

La intervenció es realitzà en el marc d’un
projecte més extens d’adequació de l’església
i restauració de les pintures barroques exis-
tents que s’estaven veient malmeses a causa
de la humitat del subsòl, portat a terme per
l’Ajuntament de Bolvir i la Diputació de
Girona.

Les restes localitzades, que ens permeteren
aprofundir una mica en el coneixement d’a-
quest petit nucli, foren posteriorment ade-
quades per a la museïtzació de l’espai i el sòl
de l’absis del temple actual es va cobrir amb
un vidre i es dotà d’il·luminació perquè les
mateixes quedessin visibles. Actualment les
pintures ja es troben restaurades.

Paraules clau: Talltorta, Bolvir, Cerdanya,
Església, medieval, barroc.

Résumé

Pendant les mois de novembre et décembre
2008, l'intervention archéologique a été ré-
alisée à l'église baroque de San Climent de
Talltorta qui a mis en évidence l'existence
d'un autre temple d'époque romane dans
sous-sol avec sept autres phases dans l'espace
étudié. 

L'intervention s'est réalisée dans le cadre
d'un projet plus grand d'aménagement de
l'église et de restauration des peintures baro-
ques existantes qui sont entrain de se dégra-
der à cause de l'humidité du sous-sol, mené
par la mairie de Bolvir et la Diputation de
Gérone. 

Les restes localisés, qui nous permettront
d'approfondir un peu la connaissance de
ces petits lieux, ont mis en valeur l'espace et
le sol de l'abside du temple actuel. Ces res-
tes ont été couverts avec des vitres et illumi-
nés pour être visible. Actuellement les pein-
tures sont d'ores et déjà restaurées.
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Presentació

El projecte d’intervenció arqueològica a Sant
Climent de Talltorta es portà a terme entre
els mesos de novembre i desembre de 2008
com a actuació arqueològica prevista a la
“Memòria valorada de l’interior de l’església
parroquial de Sant Climent de Talltorta”, re-
alitzada per l’arquitecte en cap del Servei de
Monuments de la Diputació de Girona,
Lluís Bayona i Prats. 

La intervenció va consistir en un seguiment
en extensió de l’extracció de terres del sub-
sòl de l’interior del temple, segons metodo-
logia arqueològica, i el registre i documen-
tació de totes les estructures arqueològiques
que poguessin aparèixer fins a una fondària
màxima aproximada de 50 cm, espai reque-
rit per la intervenció arquitectònica finan-
çada per la Diputació i l’Ajuntament de
Bolvir.

La raó per la qual es va realitzar la interven-
ció arqueològica d’aquesta església fou la
voluntat d’evitar que la humitat existent a les
parets continués malmetent les pintures bar-
roques que decoren el temple en un 90% de
l’espai; de manera que, per salvaguardar-les
i poder-ne realitzar una restauració defini-
tiva, es va preveure la creació d’una càmera
d’aire per ventilar el subsòl i el canvi de la pa-
vimentació, així com una millora de la il·lu-
minació de tot l’espai.

Introducció Històrica

L’església parroquial de Sant Climent de
Talltorta està situada al terme municipal de
Bolvir a la Cerdanya; el nucli de Talltorta
està format per cinc o sis cases, la meitat de
les quals pertanyen a una mateixa família.
Actualment només n’hi ha un parell d’habi-
tades.

El municipi de Bolvir presenta diversos es-
pais de culte de varis períodes: al mateix nu-
cli trobem l’església parroquial de Santa Ce-
cília1, de finals del segle XII–inicis del segle
XIII; la capella de l’Esperança 2, del segle
XIV; i el santuari del Remei3, del segle XIX;
i a Talltorta, tres ermites romàniques actual-
ment desaparegudes: Sant Climent del So-
ler3, Santa Fe de Talltorta i Sant Grau de
Talltorta; i l’església que aquí ens ocupa,
Sant Climent de Talltorta, dels segles XVII-
XVIII.

CERETAN IA 6 | 201263

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE TALLTORTA, BOLVIR

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya



De les ermites existents a Talltorta, Sant
Grau i Sant Climent del Soler són mencio-
nades per primer cop al capbreu de censos
de Santa Maria de la Seu (de finals del s. X
o inicis del s. XI), i ens consta que aquesta
última encara existia el 1554, any en que
pagà el cens a la Catedral d’Urgell4.

A més, a partir de les visites conservades a
Vic i realitzades entre 1312 i 13145, sabem
que «Sancti Clementis de Solari» era l’esglé-
sia parroquial del lloc de Talltorta al segle
XIV. Amb tot, això no significa que el seu
emplaçament fos el de l’església de Sant Cli-
ment actual, i de fet és la única que està si-
tuada i catalogada a l’Inventari de Patrimoni
Arquitectònic de Servei d’Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya, que ens la ubica
vora el camp del Soler, allunyada del nucli
actual. De Sant Grau no en sabem res més.

Per altra banda sabem que Santa Fe de Tall-
torta formava part de les propietats de Sant
Martí del Canigó ja al s. XI; segons algunes
fonts Santa Fe era un despoblat vora el riu
Rigal desaparegut cap al s. XVII i també
se’ns diu que aquesta església estigué en fun-
cionament fins aquell segle. 

A partir de les visites parroquials realitzades
pel visitador del Bisbe de la Seu d’Urgell i
conservades a l’Arxiu Capitular d’Urgell
(ACU) sabem que al 16206 es fa visita de
«l’església de Sant Climent i Santa Fe de Tall-
torta» que creiem que seria Sant Climent del
Soler i algun altar secundari que conservava
l’advocació de Santa Fe, doncs Sant Cli-
ment de Talltorta no apareix fins al 1667.
Recordem, però que Santa Fe funcionà fins
al mateix segle en que apareix l’església ac-
tual.

En canvi a les visites de 1672, 1687, 1718,
1724 i 17307 ja només es menciona Sant
Climent; així, sembla que en aquests docu-

ments ja fa referència a l’església barroca
que ens ha arribat fins a l’actualitat.

Intervenció Arqueològica

L’església de Sant Climent de Talltorta pre-
senta una planta rectangular d’una sola nau
amb tres capelles laterals i una de molt pe-
tita als peus amb una pica baptismal, cor, sa-
gristia i absis pentagonal. Alhora, sota l’es-
cala d’accés al cor hi ha un petit armari que
també s’intervingué arqueològicament.
L’anàlisi dels resultats obtinguts en la inter-
venció arqueològica de Sant Climent de
Talltorta ens han permès documentar di-
verses fases de construcció i/o modificació
del temple:

FASE 1: FASE D’OCUPACIÓ D’ÈPOCA MEDIEVAL

A l’interior de l’absis actual s’ha localitzat un
absis romànic (amb número d’unitat estra-
tigràfica 136) i el mur que el seguiria per la
zona sud (237) i que es va localitzar a la ca-
pella sud del temple; tot i que aquestes dues
estructures no estan en contacte físic entre
elles creiem que són contemporànies i que
formarien part del mateix edifici per tenir la
mateixa composició arquitectònica i tipolo-
gia de morters. Els nivells de destrucció de
l’absis romànic i els d’anivellació de l’espai
no han reportat materials que permetin
aproximar datacions.

Alhora el paviment de terra piconada que es
va localitzar per tota la nau del temple (175)
funcionaria amb les estructures medievals,
tot i no estar en contacte amb la part de l’ab-
sis, i possiblement es va reutilitzar en èpo-
ques posteriors, ja amb el nou temple barroc,
doncs presenta reparacions d’època mo-
derna.
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Per últim creiem que la tomba 5 pertanye-
ria a aquest moment històric, però com que
no es va poder excavar no es pot confirmar
aquesta hipòtesi. Amb tot, la seva tipologia
divergeix de les altres tombes localitzades i
no presenta caixa de fusta, i alhora apareix en
part afectada pel gran retall que es realitzar
per a portar a terme les inhumacions data-
des en època moderna; tots aquests elements
ens fan creure que la seva realització hauria
estat anterior.

FASE 2: DESTRUCCIÓ DEL TEMPLE MEDIEVAL

D’aquest procés de destrucció del temple
medieval, tot i no tenir-ne, de moment,
constància documental, si que ens ha arribat

en el context arqueològic. A la zona de l’ab-
sis aparegué un nivell d’enderroc (141) que
vam relacionar directament amb aquest ar-
rasament. El que no hem pogut determinar
és en quin moment es produí; si fou causa de
l’abandonament de l’espai per falta d’ús o si
s’enderrocà al construir el nou temple de
Sant Climent de Talltorta el segle XVII.

FASE 3: CONSTRUCCIÓ DE SANT CLIMENT

(FINALITZAT EL 1667) 

Les estructures que funcionarien amb la
construcció d’aquest nou temple serien els
murs perimetrals existents actualment i
també el mur (171) localitzat sota les cape-
lles de la banda nord, que funciona com a

CERETAN IA 6 | 201265

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE TALLTORTA, BOLVIR

Fase 1: Fase d’ocupació d’època medieval 



fonamentació dels murs d’aquestes. Sabem
que aquest mur és modern per la reutilitza-
ció de blocs amb pigment vermell d’una es-
tructura anterior (possiblement de l’església
romànica) en la seva construcció.

En aquestes capelles nord trobem un nivell
de paviment (189, 200) fet amb pedres i
morter que està fet directament sobre aquest
mur inferior (171); aquest nivell d’ús també
apareix a l’armari de sota l’escala (201). A
més, a la capella més propera a l’absis el ni-
vell s’adossa a l’altar (122) de la mateixa, en
canvi, a la capella que es troba davant de la
porta d’entrada passa per sota l’estructura
que hem interpretat com a base de l’altar
(164) (doncs el possible altar no ens ha ar-
ribat). 

Creiem que aquest paviments funcionarien
com a nivells d’ús de la primera construcció
de Sant Climent de Talltorta (segles XVII-
XVIII) i que inicialment només hi hauria al-
tar a la capella nord propera a l’absis i que
posteriorment es construí el de la capella nord
davant de la porta, que després es suprimí.

A la capella sud, les coses no són tan clares.
No tenim cap nivell d’ús tant evident com
a les capelles nord i, a més, presenta un pe-
tit mur (166) que sembla funcionar com a
recolzament dels caps de biga del paviment
de fusta de la nau que formarien part d’una
reforma posterior del temple; presenta no-
més una filada i es troba directament recol-
zat sobre l’estructura 257, interpretada com
a medieval. 
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Amb tot, creiem que l’altar d’aquesta cape-
lla seria contemporani al de la capella nord
propera a l’absis, per estructura i cotes, tot i
que no l’hem pogut estudiar, ni té un nivell
d’ús evident en relació, que possiblement va
ser destruït en reformes posteriors (com se-
ria la construcció del mur 166 per sustentar
els caps de biga del paviment de fusta).

Pel que fa als paviments de l’entrada de l’es-
glésia (zona de la porta), semblarien també
funcionar amb les estructures modernes, tot
i que no s’ha rebaixat més l’espai i per tant
no s’ha pogut acabar de confirmar si l’estruc-
tura 257 (medieval) continuava en l’àmbit
de la porta d’entrada.

El que si podem afirmar és que el primer al-

tar principal d’aquest temple barroc estaria
adossat al mur perimetral de l’absis, la fona-
mentació del qual seria el mur 128; a més,
els nivells que farceixen l’espai entre el mur
perimetral i el 128 han reportat fragments
de ceràmica vidriada de color marró d’influ-
ència francesa que es pot datar de meitats del
segle XVII. De la zona de l’absis tampoc s’ha
pogut documentar un nivell d’ús en relació
amb l’altar 128; possiblement va desaparèi-
xer en reformes posteriors.

Pel que fa a la nau, sembla que el paviment
de terra piconada es seguiria utilitzant i que
aniria patint reparacions (184) a mesura que
fossin necessàries fins a la definitiva pavi-
mentació en fusta. Les monedes aparegudes
en aquestes reparacions porten data de 1643,
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1648 i 1709; així, creiem que aquestes repa-
racions es realitzaren entre finals del segle
XVII i inicis del segle XVIII, tot i que també
podrien ser posteriors.

Finalment, el desnivell entre el paviment
175 i l’altar 128 possiblement seria salvat per
algun sistema d’esglaons que posteriorment
hauria estat anul·lat al fer les reformes de fi-
nals del segle XVII i segle XVIII i del qual no
ens n’ha quedat constància.

FASE 4

Realització de les pintures encarregades pel
bisbe Simeón de Guinda i Apeztegui cap al
1737 i que han estat restaurades recent-
ment.

FASE 5: FINALS S. XVII–XVIII 

D’aquest període creiem que són bona part
de les inhumacions aparegudes a l’espai de la
nau; una d’elles venia coberta per una estela
funerària (216) amb la inscripció: «HICIAC
RTCORP USRDI FRANC ISAPRR IS
1780» segons les línies d’escriptura. La trans-
cripció que en faríem és la següent: «HIC[i]
IAC[e]RT CORPUS R[everen]DI FRANC
ISAPRRIS 1780» La interpretació que
n’hem fet és: «AQUÍ JAU EL COS DEL
REVEREND FRANC(esc) (IS)APRRIS
1780»; per desgràcia el nom del Reverend no
queda clar.

Gràcies a això podem datar alguns dels ele-
ments excavats que funcionarien amb
aquesta estela: en relació directa amb ella tro-
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bem el retall 222 i la tomba 1, que queda co-
berta per l’estela, i la tomba 8 que es troba
al costat de la Tomba 1 en el mateix retall
222, però que no podem establir si es va re-
alitzar en el mateix moment que la primera
o amb anterioritat; amb tot les característi-
ques són molt similars: com a la resta del
temple ens enterraments són fets amb caixa
de fusta (usada a partir d’època moderna) i
algunes d’elles han reportat restes de roba i
calçat. 

A més, dos dels nivells que farceixen el retall
222 ens han proporcionat restes numismà-
tiques: una moneda amb data de 1653 i
una altra 1654. Com que ambdós cobreixen
l’estela 216 (1780) podem veure el llarg ús
de certes peces monetàries i alhora poder
afirmar que els enterraments no serien ante-

riors al segle XVII, doncs aquests dos nivells
els cobrien.

Pel que fa a les tombes 2, 3, 4, 6, i 7, són
també inhumacions en caixa de fusta que
podríem datar d’època moderna, i creiem
que serien del mateix moment que les inhu-
macions 1 i 8; i tot i que el retall 222 de les
tombes 1 i 8 no toca els retalls de les altres
tombes, el material recollit en concret al ni-
vell de farciment (213) del retall (214) que
contenia les tombes 2, 3 i 4, ens dóna una
cronologia de meitat segle XVII (ceràmica
vidriada marró), i també d’entre els segles
XVI i XX (ceràmica de vidriat verd); així po-
dem veure que les datacions no divergeixen
de les primeres tombes exposades.
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FASE 6: ELEMENTS POSTERIORS A 1780 

Els esglaons 138 i 177 d’accés a la zona de
l’absis es troben físicament sobre estela fune-
rària (216) que porta la data de 1780, així
com els nivells relacionats (retalls de fona-
mentació); per tant, creiem que formarien
part d’alguna fase d’adequació de l’espai
posterior als enterraments i a aquesta estela,
i que aniria relacionada amb la reforma que
es portà a terme per col·locar paviment de
fusta sobre el que s’havia usat fins llavors (ni-
vell de terra piconada (175)). A més, aquests
esglaons presenten uns encaixos del que cre-
iem que seria algun tancament (reixa) de
l’espai de l’absis respecte a la nau.

El retall que funciona com a trinxera de fo-
namentació d’aquest esglaons apareix afec-
tant tant les reparacions (184) i el del nivell
d’ús (175) com el nivell 245, que es troba
per sota el nivell d’ús 175 i que és fins on ar-
riba el final de la fonamentació de l’absis ro-
mànic 136. Per tant, en aquest moment es
deixen d’utilitzar i s’anul·len els nivells de pa-
viments anteriors.

Pel que fa a la resta d’espais, el mur 166 de
la capella sud també formaria part d’aquest
procés de reforma, i en relació amb ell apa-
regueren dues monedes amb data de 1641
i de 1709. Això ens permet afirmar la seva
construcció es podria situar cap a inicis
del segle XVIII o durant aquest segle, si ens
fixem en el llarg ús que es feia de moltes
monedes en aquest moment; a més aquest
mur estaria relacionat amb el paviment de
fusta (106) suportat per les bigues (173) i
el nivell de terra (174) que les assenta, for-
mant part de la base de suport de les ma-
teixes.

Paral·lelament, en aquest nivell 174 apare-
gué una moneda castellana encunyada entre
1772 i 1778 i també ceràmica de reflex me-

tàl·lic amb datació entre finals del segle XVI
i el segle XVII i melada que es pot situar en-
tre el XVI i el XX. Però hem de destacar que
aquest nivell 174 és una anivellació per as-
sentar les bigues del paviment de fusta de la
nau, i que per tant tots els materials que ens
reporta podrien ser d’un nivell ja existent en
un altre lloc reutilitzat aquí o que s’hagués
contaminat el nivell de terra, doncs era una
zona de pas, a la que, possiblement, li can-
viaren o repararen les llates del tramat de
fusta en algun o diversos moments al llarg de
tres segles. 

Finalment s’ha de mencionar també que en
un dels estrats d’anivellació de l’espai de la
capella sud entre el mur 166 i l’altar 113 de
la mateixa, es va recollir un fragment de ce-
ràmica blava catalana datable entre el segle
XVIII i el XIX i un altre fragment vidriat
groc i verd amb una cronologia entre els se-
gles XVI i XX, fragments i nivells de sedi-
ments que possiblement estarien en relació
amb aquesta reforma del segle XVIII.

FASE 7: ÈPOCA CONTEMPORÀNIA (S. XX) 

Els elements que caracteritzen aquesta fase
són els que estan relacionats amb la modifi-
cació del temple que es produí després del
Concili Vaticà II (anys 60 segle XX) el qual
determinà, entre d’altres coses, que la cele-
bració religiosa es fes més propera als cre-
ients, eliminant l’altar que fins llavors es
trobava adossat a la paret del fons de l’absis
(128) i col·locant-ne un de nou de cara als
fidels, i eliminant reixes i altres elements
que separaven la zona de l’absis de la resta
del temple.

Així, d’aquesta fase són l’altar (100) que es
va desmuntar al començament de la inter-
venció junt amb el seu pedestal de ciment
(101), el paviment d’hidràulics (123) i el sò-
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col de rajols negres 126) que trobàvem a la
zona de l’absis. També la barana (125) que
separava l’absis de la nau i els esglaons de ci-
ment de l’altar i de totes les capelles (109,
111 i 127), junt amb els paviments de rajols
blanc i negres d’aquestes (107, 110, 117). A
la capella nord de davant de la porta trobem
també una anivellació de ciment (108) que
creiem que fou col·locada quan s’eliminà
l’altar d’aquesta capella.

Alhora, en relació amb el paviment de fusta
de la nau (106) tenim el mateix nivell de
fusta de l’armari de sota l’escala (197), el de
ciment de l’entrada (190), junt amb la seva
preparació i el sòcol de rajols negres i el de
rajols de la capelleta; i a més, els altars late-
rals de les capelles més properes a l’absis

augmentaren d’alçada amb posterioritat a la
seva construcció, en proporció amb el sobre-
alçament del paviment de la nau.

Conclusions

Un cop enllestida la intervenció arqueolò-
gica podem afirmar que l’església de Sant
Climent de Talltorta, acabada el 1667, es
construí sobre les restes d’un antic temple
romànic existent, aprofitant per a la nova
edificació, en alguns punts, tant l’estructura
antiga com alguns materials. Alhora també
han quedat documentades diverses fases de
remodelació del temple barroc. Amb tot, la
restauració definitiva de les pintures és el que
permetrà confirmar si alguns dels murs no-
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més van ser reutilitzats parcialment o no
només en la fonamentació.

A més, a partir de l’estudi documental realit-
zat creiem que aquest temple romànic po-
dria ser la desapareguda església de Santa Fe
de Talltorta, per diversos motius: inicial-
ment es podria creure que seria Sant Cli-
ment del Soler, antiga parroquial, però
aquesta ja ha estat localitzada en un altre
punt geogràfic de la zona; a més, de les dues
esglésies restants, Santa Fe és la única que té
documentat nucli habitat al voltant, i diu
que queda vora el riu Rigal, proper a la
zona, elements que no consten en les men-
cions referents a Sant Grau. Per últim desta-
car que l’advocació de Santa Fe es va man-
tenir fins ben entrat el segle XVII, mentre
que la de Sant Grau es va perdre ja en època
medieval, fet que podria complementar
aquesta hipòtesi.

Agraïments

En primer lloc, voldríem donar les gràcies a
l’Alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, per la
seva voluntat i constància a l’hora de tirar
endavant projectes relacionats amb la con-
servació del patrimoni pirinenc, i en aquest
cas, un projecte que no només engloba la in-
tervenció arqueològica del subsòl d’aquest
temple, sinó que ha permès la restauració
d’un conjunt de pintura mural barroca tant
extens com el que trobem a Sant Climent de
Talltorta i que aviat serà visitable.
Paral·lelament agrair l’esforç tant econòmic
com d’efectius de la Diputació de Girona i
del propi Ajuntament de Bolvir per a tirar
endavant aquest projecte.
I finalment mencionar a la Maria Clua, espe-
cialista del Gabinet Numismàtic (MNAC),
sense l’ajut de la qual no ens hagués estat tant
fàcil determinar les tipologies de les dife-
rents monedes localitzades al jaciment.
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